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ً

ًسكرتير عام محافظة الشرقيةً:الحالة الوظيفية
 عريشية مصر اإلسماعيلية  -24/6/1964ًتاريخ ومحل الميالد:

ًمتزوجًالحالة االجتماعية:
ًاخلربةًالزمنيةًوالنوعية:ً–ً:التاريخًالوظيفيًثانياًا 

ن1996ن/391لق ددئنا ددمناللمبددارنرقدداالانا ددرتنبددينيدد قنال  ددم  ر ر نا ددئننمهندد تنظنمددرئنسا ر دد  ن .1

 .1/6/1996ال ظر االنمقن

مقننال ظر اال نن362/2002 م  ر ر نا ئني قنالإلنر إل الاةناللهن  ر نرقاالانا رتنبينا رتن  ئنال شغ  ر .2

15/10/2002. 

 .21/5/2007مانالإل الاىنال ظر االنمقن م  ر ر نر ألتن  ئناللا منساللمبارنربيني قنالإلا ر .3

 .1/1/2008ال ظر االنمقنن6/2008ا ئنني قنالإل م  ر ر نلإل الاةناللهن  ر نرقاالانا رتنبينسكرا ن .4

مدددقننال ظرددد اال نن236/2009 دددر ناللدددسمراناللمبددد  منا دددئنأسلنال  دددم  ر ر نرقددداالاناللنم ددد   نا دددرتنبدددي .5

 .23/2/2010سبظينن23/3/2009

مددقننردد اال نال ظن63/2010أسلنالإل ددم  ر ر نرقدداالانالل ددر ناللددسمراناللمبدد  منا ددئنن مدد لنا ددرتنبدديأ دد  ئنر .6

 .5/6/2011سبظينن23/2/2010

مدقننال ظرد اال نن190/2011 م لنا رتنبيني لد نالإل دم  ر ر نرقداالانالل در ناللدسمراناللمبد  منا دئنأ   ئنر .7

 .5/10/2011سبظينن5/6/2011

مدددقننال ظرددد اال نن54/2011 دددم  ر ر نرقددداالانالل دددر نسمرددداناللظنمرددد ناللمب رددد نا دددئنيددد قنالإلنا دددرتنبدددي .8

 ن2011./5/10

مدددقننال ظرددد اال نن247/2012 دددم  ر ر نرقددداالانالل دددر نسمرددداناللظنمرددد ناللمب رددد نا دددئني لددد نالإلنا دددرتنبدددي .9

 .1/9/2014سبظينن24/9/2012

نال ظرد اال نن264/2014 م  ر ر نرقاالانالل ر نسمرداناللظمرد ناللمب رد نا دئن نالإلي لنلبينظج ر نن بنا ر   ن .10

 .22/2/2016سبظينن1/9/2014مقن

 للسكرتريًالعامًالذاتيةًالسرية



 

 

مدددقننال ظرددد اال نن101/2016ا دددئن دددم  ر ر نرقددداالانالل دددر نسمرددداناللظنمرددد ناللمب رددد نيددد قنالإلنلبدددينا ر ددد  ن .11

 .4/9/2018سبظينن22/2/2016

مددقننال ظردد اال نن541/2018ب ردد نا ددئنرسبمدد  نرقدداالانالل ددر نسمردداناللظنمردد ناللمأا ددرتنماكددمنسم رندد ن .12

17/9/2018. 

مدددقننال ظرددد اال نن710/2018يددد قناللم ددد مررنرقددداالانالل دددر نسمرددداناللظنمرددد ناللمب رددد نا دددئننا دددرتنبدددي .13

12/12/2018. 

مدقننال ظرد اال نن7318/2018ا رتنماكمنسم رند ناللم د مررنرقداالانالل در ناللدسمرانمبد  مناللشدا ر نا دئن .14

11/6/2019. 

رظدد ار نن331/2019قدداالانالل ددر نسمردداناللظنمردد ناللمب ردد نا ددئن ددكاظران دد ئنم دد   نمبدد  مناللشددا ر نر .15

 ن.5/8/2019

 بظينظ ار ه.نئن2020ل ن نن6262ا ئنن كاظران  ئنمب  م ناللشا ر نرقاالانمب  مناللشا ر  .16

ً:ًالدوراتًالتدريبيةً:ثالثاًا

مدددقن الاالرناللهن  ددر نساللقدددارن دددالنالل ظددداةنالإلنيالإل دددم  ر ر نلظنمرددد نمهددد االرنمهن  ددد ساةنمب  مدد ن .1

 .31/5/2000بظينن21/5/2000

ن5/5/2001ر إل الاالرناللهن  ر نر دق اةن دالنالل ظداةنمدقناللظنمرئننمهن  ي راالرن ساةنظنمر نمه االرن .2

 .10/5/2001بظين

 .3/3/2005بظينن28/2/2005لظنمر ناللق االرنل ق  ةناللمب ررقنالل ظاةنمقنناللران مجناللظ ارري .3

 11/5/2006بظينن11/4/2006 ينمج لنظكنسلسجر ناللمع سم رنالل ظاةنمقنن   يران مجناللظ اربنالأل .4

 .2008الل ساةناللظمهر ر نإل  ال ناللمبكمرقناللعابنالل سلررقن راالران .5

 .2017م رسنني الار نمقنسمالاةناللظ قرقنسال صاحنالإل ساةناللمه االرناللقر  ر نل قر  الرناللع  .6

 .2018هرلناللقر  الرناللمب ر نرأك  رمر نن صانم اتنأ ساةنظ .7

 .2018هرلناللقر  الرناللمب ر نر ك  رمر نن صانم اتنأ ساةنظ .8

ن.2018هرلناللقر  الرناللمب ر نرماكمن ق اةنرسنرسنأظ ساةن .9

 شهاداتًالتقديرً:

  مد نني هناللصد    ن دلجهدسن داال ن دع ناللد رقنمبد  منالإل دم  ر ر نظقد راال نن/شه  ةنظق رانمقنالل در نالل دسال  .1

 .27/11/2011الإل م  ر ر نرظ ار ن

نالبنمب  مناللشا ر نل ظمرمناللبكسمي.مم سحنغان/ظق رانمقنالل ر نالأل ظ ذنالل كظسانشه  ة .2


